
Dörrstängare är till för att skydda dörrkonstruktionen och för att stänga slagdörrar efter manuellt 
öppnande. Stängningsprocessen som är justerbar sker med hydraulisk dämpning. Den nödvändiga 
stängningskraften i förhållande till dörrbladsbredden är fastlagd i EN 1154. Dörrstängare kan an-
vändas för inbyggda slagdörrar av metall, trä eller plast och kombinationer av dessa material. För 
branddörrar eller andra klassade dörrar med automatisk stängning är monteringssätt och placering 
exakt föreskrivna.

Föreskiftsenlig användning av dörrstängare förutsätter lodräta och lättgående dörrar med korrekt 
monterade dörrstängare. När det gäller slagdörrar som utsätts för vind när de öppnas utåt skall 
dörrstängare med öppningsbroms användas. Öppningsbromsen bidrar till att skydda personer, 
dörrar, intilliggande väggar och föremål, utan att för den skull begränsa öppningsvinkeln.

Dörrstängare på slagdörrar för våtutrymmen, för oskyddad montering utomhus och för användning 
i miljö med aggressiv och korrosionsbildande luft, eller dörrstängare som är utsatta för extremt 
höga eller låga temperaturer kräver specialutföranden.

Beroende på slagdörrarnas typ och användning skall följande underhållsarbeten utföras minst en 
gång om året:

•  Alla rörliga delar på armsystemet skall smörjas.

•  Dörrstängarens inställningar t.ex. stängningshastigheten skall kontrolleras.

•  Dörren skall kontrolleras med avseende på friktionsfri löpbana.

•  För dörrstängare med specialfunktioner (uppställningsmekanism/-anordning) skall reglerade  
 kontroller, övervakning och underhållspunkter genomföras.

• Använd inga rengöringsmedel som innehåller korrosionsbildande eller skadliga beståndsdelar.

Felaktig användning av dörrstängare för slagdörrar - dvs. ej föreskriftsenlig användning av produk-
ten - föreligger i följande fall:

•  När hinder i stängningsområdet, skrapande dörrar, tätningar som klämmer, träkilar o.s.v.  
 förhindrar stängningsförloppet.

•  När felaktig eller ej fackmässigt utförd montering och / eller inställning ej föreligger.

•  När man fattar i området mellan dörrkarm och dörrblad (risk för skada).

•  När de utlovade egenskaperna som är nödvändiga för en felfri funktion även förväntas gälla  
 vid t.ex. storm eller vid ovanligt starkt under– eller övertryck som inverkar på dörren.

•  När den valda storleksklassen inte överensstämmer med tillverkarens rekommendationer.
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•  Axeln kan justeras i höjdled med 14 mm, som ger en förenklad installation.

• Dörrstängarna kan monteras på båda sidor om dörren, på karm eller dörrblad. Detta gäller  
 också koordinatorsystem för pardörrsmontering vilket medför enklare projektering och  
 reducerad lagerhållning.

•  Dold monteringsplatta och justerbar stängningskraft.

•  Startpunkten kan ändras för funktioner som öppnings- broms, tillslagseffekt och fördröjd  
 stängningshastighet på grund av den unika axeln.

• Funktioner som öppningsbroms, stängningshastighet, tillslagseffekt och fördröjd   
 stängningshastighet, justeras enkelt via ventiler från framsidan av dörrstängaren.

•  Hög korrosionsklass, testat och godkänt enligt EN-standard.

•  Termostabil olja för kontrollerad stängning.

•  Speciell aluminium legering ger en lång livslängd, låg vikt ger fördel vid transport och   
 montering.

•  Ett stort urval av tillbehör, som speciella armar, glidskenor, monteringsplattor, dämpare,  
 hållmagneter med mera ger möjlighet för montering och funktion i de flesta dörrmiljöer.
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•  Certifierad enligt EN 1154.

•  Stängningskraft är justerbar.

•  Dörrstängarna är justerbara för olika dörrbredder.

•  Finns för både enkel och pardörrar.

•  Kan levereras med inbyggd magnetuppställning.

•  Kan levereras med inbyggd rökdetektor.

•  Kan ingå i brandlarmssystem och är typgodkända för branddörrar.

•  Finns med standardarm och uppställningsarm.

•  Tål temperaturväxlingar mellan –35° till +45°.

•  Öppningsbroms och tidsfördröjning finns som tillval.

•  Garantitiden är 2 år.

Dorma dörrstängare
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Stängningskraft CEN
Storleksklass EN Stängningskraft i Nm vid 2° Max dörrbredd mm Dörrvikt kg

1 9 750 20

2 13 850 40

3 18 950 60

4 26 1100 80

5 37 1250 100

6 54 1400 120

7 87 1600 160
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